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Sammanfattning

I en interpellation väckt 1 Kommunfullmäktige framför interpellanten frågeställningen ”På Vilket sätt

kommer Österåkers kommun arbeta med stödet [statsbidragen] för att minska andelen dmanställda
och sjuksköterskebemanningen mom äldreomsorgen?”

Svar:

Kommunerna har fått 2 miljarder för att minska antalet timanställda och 1 miljard för att utöka

sjuksköterskebemanningen på särskilda boenden. AV dessa har Österåkers kommun fått 16 miljoner

för att förbättra äldrevården. Regeringsbeslut om ytterligare 7 miljoner till Österåker för att fördela

och betala ut prestationsbaserade medel till kommuner, som utökat bemanningen av sjuksköterskor

på särskilda boenden, togs 27.5 2021 dessutom. Betänk att det är 1-årsbidxag, vilket gör det svårt att

anställa, för vad händer efter året? Var ska lönerna komma ifrån då?

Vi är inte arbetsgivare och därmed kan vi bara uppmana utförarna att använda pengarna. Vi kan med
andra ord inte säga åt dem. Däremot har vi hela tiden kontakt och för en dialog. Vi har dessutom

avtal med utförarna och dessa följs upp kontinuerligt.

Socialförvaltningen håller på att jobba med Statsbidragen. Vi har i år fått 39,5 miljoner i olika

statsbidrag och nu ytterligare 7 miljoner. Det är komplext och tidskrävande att hantera allt detta

under ett år, för statsbidragens ska även nyttjas och redovisas inom en bestämd tid. Därför har

Socialförvaltningen anställt en handläggare från juni på halvtid för att hantera statsbidragen på bästa

sätt.

Självfallet tar vi hänsyn till Coronakommissionens rapport och dess kritik. Bland annat uppmanar Vi

våra privata utförare att använda pengarna enligt direktiven. Men det är, som sagt, upp till dem att

göra det.
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